
 

PORZĄDEK     NABOŻEŃSTW  
 

15 – 22 marzec 2019 
 

 
III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 15.03. /kolekta parafialna/ 
  8.00 – Do B. Op. i Św. Anioła Stróża z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę 

i zdrowie dla EMILII GRUCA z ok. rocz. urodzin i całej rodziny.  
 

10.00 – 1/ Za ++ rodziców Konrada i Janinę Lyko oraz z rodziny i pokr. 
 2/ Za Parafian, o błog. B., opiekę, zdrowie i ustanie epidemii.  
 

15.00 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. 
 

PONIEDZIAŁEK – 16.03. 
17.00 – Za ++ siostrę Małgorzatę Obłąk z ok. rocz. urodzin oraz z rodziny Obłąk – of. od rodzin 

Obłąk i Lesik. 
 

 

WTOREK – 17.03.  
17.00 – Za ++ ojca Piotra w 15 rocz. śm., ojca Alojzego oraz z rodzin Książek i Kubosz. 
 

ŚRODA – 18.03. 
17.00 – Do B. Op. z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdrowie w rodzi-

nie PAPROTNY oraz + męża i ojca Leona. Modlitwa do MBNP. 
 

CZWARTEK – 19.03. – UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA, Oblubieńca NMP 
17.00 – Do B. Op. i ku czci Św. Józefa w intencji Mężczyzn, Ojców, Mężów, Kawalerów i Mło-

dzieńców naszej parafii, o błog. B., opiekę, zdrowie i potrz. łaski. 
 

PIĄTEK – 20.03.  
17.00 – /Szk/ Do Cierp. Chrystusa i MB Bol. za ++ męża Benedykta z rodzicami, ojca Ryszarda, 

szwagra Jana, dziadków z obu stron oraz ++, którzy pracowali w tym gosp.  
 Droga Krzyżowa z WYPOMINKAMI. 
   

 

SOBOTA – 21.03. 
  7.00 – Do B. Op. i Św. Anioła Stróża z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę  

i zdrowie dla KAROLINY SKLORZ z ok. 15 rocz. urodzin i całej RODZINY.  
   

14.00 – /Jubileuszowa/ Do B. Op. i Św. Józefa z podz. z otrz. łaski, z prośbą o błog. B., opiekę  
i zdrowie dla MARKA KOWALSKIEGO w 40 rocznicę urodzin i całej rodziny. 

 

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – Laetare – 22.03. /kolekta parafialna/ 
  8.00 – Za ++ męża i ojca Stefana Męcka w 12 rocz. śm. oraz z rodziny i pokr.  
 

10.00 – Za ++ syna Krzysztofa Wiener, męża Józefa Winer, męża Józefa Kasprzik, rodziców 
Winer, Kasprzik, Krejci i Bełkot.  

 

15.00 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. 



OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE  
 

 

1. Dziękuję KS. ANTONIEMU KRÓLOWI za przyjazd z Nysy do naszej parafii i wygłoszone  
Słowo Boże. Życzymy dobrego zdrowia i błogosławieństwa Bożego. 

 
2. BÓG ZAPŁAĆ za ofiary dzisiejsze i za tydzień na energię elektryczną oraz na kwiaty do Bo-

żego Grobu i nowe dekoracje świąteczne. 

 
3. Dziękuję Paniom, które dbają o czystość kościoła  /W. Roj i A. Wilkosz/ oraz E. Wręczy-

ckiemu za przygotowanie ziemi glebogryzarką pod zasianie trawy terenu kościelno-ple-
banijnego. 

 
4. Codziennie śpiewamy SUPLIKACJE Święty Boże, Święty mocny, aby Pan Bóg chronił nas  

i cały świat przed chorobami, o ustanie epidemii. 

 
5. W każdą niedzielę o 15.00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym i Koronką do Miłosierdzia 

Bożego. Zapraszam tych, którzy jeszcze nie znaleźli czasu! 

 
6. W czwartek uroczystość Św. Józefa, patrona wszystkich mężczyzn. 

 
7. W piątek o godz. 17.00 Msza św. szkolna i Droga Krzyżowa za Zmarłych. 

 
8. Spotkanie Zespołów Caritas dekanatów: Gorzów Śląski i Olesno w związku ze stanem  

zagrożenia epidemicznego zostało przesunięte na czas poświąteczny.  

 
9. Schola młodzieżowa z Łagiewnik Wielkich, która miała przyjechać w następną niedzielę 

została również przesunięta po świętach. 

 
10. W ubiegłą niedzielę 8 marca w Dzień Kobiet została utworzona druga Margaretka z mo-

dlitwą za ks. Proboszcza. Pierwsza powstała rok temu w styczniu, obecnie jest to 14 kobiet, 
po 7 w każdej Margaretce, które codziennie odmawiają Koronkę do Miłosierdzia Bożego. 
Bóg Zapłać za Wasze modlitwy za kapłanów i nowe powołania! 

 
11. ZACHĘCAM Parafian do podjęcia Duchowej Adopcji dziecka poczętego, a nienarodzone-

go, która rozpoczyna się 25 marca każdego roku i trwa do 25 grudnia. Na stoliku są ulotki 
do wzięcia. Rok temu Adopcję podjęło 12 osób, a rozpoczęto ją w 2000 r.  

 
12. W zakrystii proszę zamawiać intencje mszalne w czerwcu i lipcu. 

 
13. Nowy haftowany sztandar rolniczy Św. Urbana wykonuje firma Urbanowicz Haft z Wro-

cławia – czas wykonania ok. 3 miesięcy. Będzie uroczyste jego poświęcenie! 

 

 

 


